
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑๐๕ รูป ขาดสอบ ๓๔ รูป คงสอบ ๗๑ รูป สอบได้ ๖๕ รูป สอบตก ๖ รูป (๙๑.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๑ พระสมคิด อนุตฺตโร จันทเขต

๒๔/๐๑/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๓๕

วัดดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๒
พระดงพร โชติวโร ภูจักรเพชร

๐๒/๑๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๖/๒๕๔๓
วัดดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๓
พระพิเชษฐ์ ปภสฺสโร ชิณฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๒๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๒
วัดดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๔ พระสำลอง ปภสฺสโร ซูโส

๒๕/๐๙/๒๕๐๗ ๒๙/๑๐/๒๕๓๘

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๕
พระธนโชติ อธิปฺโ ด้วงสำรวย

๑๖/๐๕/๒๕๐๑ ๑๒/๐๗/๒๕๔๐

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๖ พระพันธ์ อานนฺโท สุขแสวง

๑๖/๑๑/๒๕๐๖ ๐๓/๐๑/๒๕๔๑

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๗
พระเรืองชัย โชติโก พิมพ์มูล

๒๔/๐๕/๒๕๒๒
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๘ พระภาราดร ธมฺมสาโร มีศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๒๙ ๒๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๐๙
พระทินกร ิตปฺุโ หาญธงชัย

๒๗/๐๙/๒๕๓๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๐ พระสุวิช ปยวิชฺโช เวียงคำ

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๑ พระศุภกร ปฺุพโล แสงศิริทอง

๐๒/๐๗/๒๕๑๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๒
พระธีรวุฒิ วรธีโร แก้วภูบาล

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๓
พระกฤษณะ สงฺกิจฺโจ โยคะสิงห์

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสมเพ็ชร  แซ่พ่าน

๑๑/๐๙/๒๕๓๘

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรภาณุพงษ์  สมนาค

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรณัฐพล  ด้วงปน

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรมานะ  ภูมีเมฆ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธีระพล  โชย์โศก

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรภานุพงค์  มูลราช

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรภิรวุฒิ  ศิริกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรศราวุธ  ราชโยธา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธนากร  จรัญพงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดประชานิยม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๓
พระศุภชัย สจฺจวโร ศรีษะพล

๕/๑๒/๒๕๒๓ ๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วัดมัชฌิมวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๔
พระประเวช จนฺทูปโม อยู่หนูพะเนาว์

๒๘/๑๐/๒๕๐๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดมัชฌิมวาส  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๕
พระวีระพันธุ์ านทินฺโน พิบูลย์สิงข์

๑๖/๑๑/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาเครือวัลย์  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๖
พระอังขลักษ์ ขนฺติวโร แดนพิลาศ

๓๐/๐๓/๒๕๑๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดปาเครือวัลย์  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวัชรพลณ์  อินทร์เกือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

 วัดปาเครือวัลย์  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๘
พระบุญชู อิสฺสราโณ ศรีเพชร

๒๕/๐๑/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๒๘

วัดปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๓๕๙/๐๐๒๙
พระบวร านวโร หินแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๓๖

วัดปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๐
พระศุภชัย ปสาโท สากุลา

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๑
พระสนิท ชวนธมฺโม ภูชำนิ

๙/๐๗/๒๕๑๒ ๒/๐๓/๒๕๓๙
วัดสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๒
พระสมชาย ยสินฺธโร หน่อสีดา

๐๘/๐๙/๒๕๑๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘
วัดสุวรรณหงษ์หนองคู

 

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๓
พระฉัตรชัย ถามิโก ภารประสาท

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

๐/๕/๒๕๔๖ วัดปทุมรังษี  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๔
พระณัฐพจน์ กิตฺติชโย ตรัสศรี

๑๙/๐๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดปทุมรังษี  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๕
พระยุทธพงษ์ อธิจิตฺโต อินละคร

๐๕/๐๙/๒๕๐๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดปทุมรังษี  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๖
พระยอด เขมสรโณ พัฒนเศรษฐานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดปาพัฒนาราม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๗
พระภูเบศ อภิวํโส สันวิลาศ

๑๑/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดปาพัฒนาราม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๘
พระเสกสรรค์ คมฺภีรปฺโ พรมจรรย์

๑๙/๑๒/๒๕๓๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๒

วัดปาพัฒนาราม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๓๙
พระจรูญ ปยธมฺโม จันทร์นงค์

๐๒/๐๙/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดปาพัฒนาราม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๐
พระเอกมนต์ สุมงฺคโล ภูคงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๒๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดขวัญเมือง  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๑
พระศุภวัฒน์ ปยธมฺโม ต๊ะติ

๊

๒๔/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบูรพาโคกเครือ  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๒
พระพฤติ อคฺคปฺโ ผลไชย

๐๕/๐๕/๒๕๓๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดบูรพาโคกเครือ  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๓
พระวินัย ิตาโณ ภูสูสี

๑๓/๐๙/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาบุญญาวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๔
พระสำเริง อภิปฺโ ภูบรรพระ

๐๕/๑๐/๒๕๐๙ ๐๙/๑๐/๒๕๕๖ วัดปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๕
พระเชย ภูริปฺโ สิงห์สุธรรม

๐๑/๐๔/๒๔๘๐ ๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วัดปาอัมพวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๖
พระคำบู่ อโสโส ภูกองชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๐๓ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดปาอัมพวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๗
พระพรนารายณ์ ถาวรจิตฺโต โคตะมูล

๐๕/๐๙/๒๕๒๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

วัดปาอัมพวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๘
พระสมคิด ธีรปฺโ แสนคำ

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๓๕๙/๐๐๔๙
พระอุดมพร มหาปฺุโ พิมายนอก

๐๒/๐๒/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๐ พระมานิต านวโร ภูกิงเงิน

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๖

วัดสว่างอารมณ์  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๑
พระพัฒนา ยสปาโล แสนเมือง

๑๐/๐๒/๒๕๐๕ ๑๐/๐๑/๒๕๔๒

วัดวารีวัน  

ระงับผลสอบ พระเสมอ กิตฺติาโณ ศรีบุญเรือง

๐๒/๐๑/๒๕๐๓ ๒๔/๐๕/๒๕๔๖

วัดวารีวัน

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๓
พระประมวล อาภาธโร เทียนไธสง

๐๕/๐๙/๒๔๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวารีวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๔
พระยิงศักดิ

่ ์

จารุธมฺโม ลึกพะนา

๑๘/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดวีระวงศาวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรจีระพงศ์  สิงคเลลิต

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดวีระวงศาวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรไพศาล  ศรีลาเทศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดวีระวงศาวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรชนะชล  นันปะติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดวีระวงศาวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรนพนันท์  มงคลพันธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดวีระวงศาวาส  

กส ๖๓๕๙/๐๐๕๙
พระธนินท์ธร ธนวฑฺฒโน เจริญแก่นพิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดพุทธนิมิต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๐ พระวิเชียน ิตธมฺโม คุณทา

๒๑/๑๒/๒๕๑๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑

วัดมณีศิลาราม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๑ พระพิษณุ ปฺุกาโม ภูกาบเขียว

๐๕/๐๙/๒๕๑๘ ๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดเวฬุวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๒
พระไชยกาญจน์ ธีรวชิโร กรจิณณ์เพชร

๑๐/๐๘/๒๕๑๑ ๐๙/๐๑/๒๕๕๔

วัดเวฬุวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๓
พระฉลอง กาจนธมฺโม ศรีลาอ่อน

๕/๑๐/๒๕๐๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๔

วัดเวฬุวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๔
พระประกาศิต ิตกุสโล อิมเรือ

่

๑๐/๖/๒๕๒๕ ๒๕/๕/๒๕๕๗
วัดเวฬุวัน  

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๕
พระวงพัทธ์ กิติวงฺโส ภูเงินงาม

๑๘/๐๕/๒๕๑๒ ๒๐/๐๒/๒๕๕๔

วัดอรุณรังษีวราราม  

กส ๖๓๕๙/๐๐๖๖ พระทวิภพ ปยวํโส ทิพวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๓

วัดหนองสวง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)  ๓ / ๓

้
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